Nadleśnictwo Trzebciny

Trzebciny, dnia 05.05.2022
Zn.spr.: S.270.6.2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
W SPRAWIE NABORU WYKONAWCY
NA RÓWNANIE DRÓG LEŚNYCH

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Trzebciny, w ramach rozpoznania rynku, przedkłada zapytanie ofertowe o cenę
wykonania robót polegających na równaniu i wałowaniu łącznie 150 km dróg leśnych
i dojazdów pożarowych wskazanych przez Zamawiającego według potrzeb. Ilość
może ulec zwiększeniu o 30%, w zależności od ceny jednostkowej.
Średnią szerokość dróg podlegających równaniu i wałowaniu przyjmuje się jako
3,5 m.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
a) Odcinek drogi podlegający równaniu wraz z wałowaniem należy wykonać przy
odpowiednich warunkach pogodowych, tego samego dnia, aby zachować
przepustowość drogi.
b) Pierwszy przejazd równiarki dokonuje obrysu drogi, nadając jej szerokość.
c) Urobek powstały podczas nadawania profilu powinien być kierowany do środka
osi drogi, aby podnieść oś drogi w stosunku do pobocza, nie należy podczas
wałowania odrzucać urobku poza oś drogi.
d) Po jednorazowym przejeździe równiarki, należy zagęścić grunt formując koronę
drogi. Po zagęszczeniu czynność równania na danym odcinku należy powtórzyć.
Przy drugim przejeździe pracuje się z gruntem z pierwszego przejazdu. Należy
nagarnąć grunt w miejsca, w których brakuje ziemi.
e) Po każdorazowym przejeździe równiarki należy zawałować powierzchnię
walcem. Po drugim przejeździe równiarki i walca należy oczyścić powierzchnię
drogi z korzeni i innych zanieczyszczeń. Do tej czynności Wykonawca musi
zapewnić dodatkowego pracownika.
f) Jeśli po dwukrotnym przejeździe profilowana droga nie spełni wymaganych
warunków, profilowanie i wałowanie należy powtórzyć, aż do uzyskania 6
procentowych spadków poprzecznych.

Nadleśnictwo Trzebciny, Trzebciny 30, 89-505 Małe Gacno, www.trzebciny.torun.lasy.gov.pl
tel.: +48 52 334-10-14, fax: +48 52 336-10-51, e-mail: trzebciny@torun.lasy.gov.pl
BNP Paribas O/Tuchola 40 2030 0045 1110 0000 0129 4820

www.lasy.gov.pl

g)

W miejscach dużego obniżenia terenu należy dodatkowo wykonać odwodnienie
drogi.
II. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:
a)

Posiada doświadczenie w równaniu i profilowaniu dróg oraz sprzęt niezbędny
do wykonania zadania.
Kryterium wyboru wykonawcy stanowić będzie cena – 100%.

Przewidywany termin zakończenia prac w uzgodnieniu z Zamawiającym:
30 września 2022 r.
Rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych prac wg cen określonych
w ofercie.
III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1.

Warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik 2 do
niniejszego zapytania ofertowego.

2.

Zamówienie będzie wykonane tylko w warunkach optymalnych tj. jeśli wilgotność
gruntu pozwoli na właściwą realizację prac.

3.

Ocenę wilgotności gruntu i zasadność działania przeprowadzi Wykonawca i
Zamawiający po wykonaniu prac na wskazanym przez Zamawiającego odcinku
próbnym (dł. ca. 100 m). Odcinek próbny będzie wykonywany każdorazowo na
żądanie Zamawiającego a zwłaszcza wtedy, kiedy istotnie zmienią się warunki
atmosferyczne.

4. Jeśli Zamawiający stwierdzi w trakcie prac, że warunki w danej lokalizacji nie są
właściwe i prace nie mają sensu wówczas może przerwać wykonywanie czynności
równania dróg.
5. Wszelkie decyzje lub wnioski będą dokumentowane pisemnie i podpisywane przez
obie strony.
IV. WARUNKI I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.
a)

Oferta powinna zawierać:
wypełniony załącznik nr 1 ( formularz ofertowy)

b)

termin płatności

c)

oświadczenie o podatku VAT
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d)

oświadczenie o spełnianiu warunku doświadczenia wraz z dowodami
(referencjami) potwierdzającymi należyte wykonanie prac zgodnie z pkt II, lit. a.

e)

klauzulę informacyjną.

Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć do dnia 16.05.2022 roku, do
godziny

9.00

przez

portal

Platforma

zakupowa

Open

Nexus

https://platformazakupowa.pl/.
Oferta powinna być opisana w sposób nie budzący wątpliwości:
„Oferta na równanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Trzebciny.
Nie otwierać przed 16.05.2022 r. godz. 9.00”
Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu
16.05.2022r. o godz. 9:15.
2. W przypadku złożenia oferty w jednakowej cenie, Zamawiający wystąpi o złożenie
oferty dodatkowej, która nie może być wyższa od oferty już złożonej.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru ofert.
4. Ofertę należy złożyć zgodnie z załączonych formularzem ofertowym – załącznik nr 1.
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
6. Wykonawca jest związany z ofertą 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
7. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy, wg dokumentów rejestrowanych lub właściwego
pełnomocnictwa.

Piotr KASPRZYK
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/
Załączniki
1.

Formularz ofertowy

2. Wzór umowy
3. Klauzula wynikająca z art. 13 RODO
4. Wykaz leśnictw wraz z planowaną ilością prac
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